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Forår, forår, forår
Foråret er kommet godt fra start og vi
har nydt flere lyse dage i mildt og dejligt vejr.
Rundt omkring på Kastaniehaven står
krokus så smukt og mange nyder det på
deres gåture på og omkring Kastaniehaven.
Januar og februar var meget præget af
smittet personale og beboere på Kastaniehaven. Dette har også haft betydning
for vores muligheder for arrangementer
i større forsamlinger og ift. at mødes på
tværs af boenheder og grupperinger.
Vi har sagt farvel til mange restriktioner, men har fortsat mange anbefalinger som vi fortsat arbejder efter.
For besøgende er det vigtigt at have fokus på håndhygiejne, udluftning og
rengøring efter sig.
Alle indgangspartierne er opdaterede
med informationen som aktuelt er gældende ift. restriktioner og anbefalinger
vedrørende besøg på Kastaniehaven –
uanset om det er i boenhederne eller i
vores center.

Personaler skal også fortsat bære
mundbind i visse situationer, men dette
er ikke et krav til pårørende. Ej heller
er coronapas et krav.
Test før besøg ved beboere på Kastaniehaven er fortsat en god ide og en anbefaling. Derfor forefindes der aktuelt
selvtests til pårørende og besøgende i
hver indgang til boenhederne.
Personalet er ikke behjælpelig med
testudførelsen – der er guide vedlagt
kassen med test.
Personalet tilbydes fortsat ugentlig test
på arbejdspladsen og ved mistanke om
smitte ved beboerne rekvirerer vi en
testbil til test.
På personalefronten har vi de sidste
måneder oplevet en naturlig udskiftning i flere boenheder. Flere personaler
har vi sendt på uddannelse og andre har
ønsket andre udfordringer. Vi har de
sidste måneder søgt efter og været heldige at få kvalificeret personale med
hjertet på det rette sted.
Vi er aktuelt i gang med at ansætte en
ny vagtplanlægger, samt sosupersonale til boenhederne, da vi aktuelt
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har 3 vakante stillinger på Kastaniehaven i forskellige boenheder.

arrangementer, som vi planlægger til at
afholde i første halvdel af 2022.

Der har været generalforsamling i Kastanierådet her i marts og et nyt Kastanieråd er konstitueret – både med kendinger og med nye ansigter.
Stort tillykke til alle som fik genvalg
eller som blev valgt ind. Jeg ser frem til
et fortsat konstruktivt og godt samarbejde med nye, som kendte ansigter.

Vi har afholdt en vellykket frivilligfest,
hvor vi langt om længe kunne fejre vores frivillige kræfter, som gør en
mærkbar forskel for Kastaniehaven –
for beboere, gæster, pårørende og personale.

Vi har i 2022 afholdt Vild med Dans to
fredage med succes. God musik og
dans er i høj kurs for flere af vores beboere og gæster af Kastaniehaven.
Beboere og visiterede borgere i vores
dagscenter nyder fortsat hinandens selskab til blandt andet sang og banko.
Vi har budt wellness tilbage i år efter
en længere pause. Det er vores aktivitetspersonale som tilbyder wellness i
boenhederne til stor nydelse for mange.
Vi har fortsat en kreavogn som ugentligt er på tur i boenhederne med Helle
fra dagscentret som nøgleperson for
denne aktivitet.
Aktivitetspersonalet fra dagcentret er
klar til at skyde flere udeaktiviteter i
gang for dagsvisiterede og for beboerne
på Kastaniehaven. Udeliv kommer til at
ligge hver tirsdag og de fleste fredage.
Hver måned kommer en aktivitetsplan
ud i boenhederne til ophæng. En aktivitetsplan kan også altid udleveres ved
kontakt til dagscentret. De har også
programmer for aktiviteter i Åbent
Dagscenter og en oversigt over hvilke
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Udover mange faste ugentlige aktiviteter i centret kan vi se frem til blandt
andet påskefrokost i centret, tøjbilen
kommer på besøg, igen i april har vi
Vild med Dans, og pinse får vi besøg af
Bamse Madsen, som skal underholde
os.
Kastanierådet har ydermere arrangeret
blandt andet musisk arrangement med
Keld og Hilda til vores påskefrokost og
i maj får vi besøg af Brande amatørorkester, som beriger vores aften med
Weinerkoncert.
Flere af disse er planlagt til at gæste os
efter ønske fra flere beboere, gæster,
pårørende og vores lokalsamfund.
Jeg ser frem til et fantastisk forår på
Kastaniehaven og takker alle for at
bringe liv og godt humør til Kastaniehaven.
Uden jer, ingen os J

Venlig hilsen
Carina Skærlund

Det sidste fra julen

I denne mærkelige Coronatid er det vigtigt at holde humøret højt og holde fast i så
mange aktiviteter som muligt. Det har vi forsøgt os med her over julen i form af
Livestream, på vores nye Mobilbiografer.
Juleaften lavede vi en optagelse af Julegudstjeneste, der blev optaget i hus 10 og
sendt til de 3 andre huse.
I dag (28.12) har vi sendt fra Dagcentrets julefrokost, hvor Lotte Riisholt har underholdt med sit juleshow.
Det giver os mulighed for at dele gode stunder, uden at vi behøver at samle beboerne på tværs af husene.
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Bussen

Bussen er blevet dekoreret i dag den 14. januar, og vi er så glade for resultatet
Nu kan vi ikke gemme os mere.
Tusind tak til bildeko.dk for rigtig god og hurtig service
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Jim Hoff skrev i Give Avis

Kom og vær med
Således lyder opfordringen fra Peter Jepsen - og
det handler rom bogbinding.
- Kunne du tænke dig at lære et gammelt fag som
bogbinding, så vil det glæde os at mødes med dig
på Kastaniehaven i hus 8 hver torsdag fra kl.
13.00 – 16.00. Vi er 4 pensionister, der godt kunne tænke os at få nogle flere kolleger. Vi hygger
os og bygger bøger op, som er ved at falde fra
hinanden, så de bliver som nye bøger, der kan
holde i mange år igen, oplyser Jepsen.
Man modtager også gerne bøger til reparation. Så
kom bare og aflever dem og få en snak om, hvordan du kunne tænke dig, at de skal se
ud. Har du en paperback bog, du gerne vil have ændret til en indbunden bog, så kan
bogbinderne også klare det.
- Ingen opgaver for svære, de er en udfordring for os. Så kom og mød os, lyder opfordringen fra bogbinderne.

5

Citrondrengen
I dag den 25.02. holdt vi fredagsbar på Kastaniehaven. Det var et dejligt gensyn med Citrondrengen. Solen skinnede og humøret var højt
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Lad os strikke Vejle gul…
Sydbank i Vejle og garnfirmaet Mayflower har fået en idé, som er skudt i gang og
hvor alle kan deltage.
I forbindelse med, at Tour de France kommer til Vejle strikkes der gule lapper, som
skal pynte på ruten, og hvis det går rigtig godt, syes de sammen til verdens største
hjemmestrikkede Tour de France trøje.
Projektet har også fået strikkepindende på Kastaniehaven til at gløde. Vi har taget
Kastaniebussen til Vejle et par gange for at hente garnnøgler.
Både beboere, visiterede og åbent dagcenter strikker klude. Indtil videre er vi 15 deltagere og vi har strikket 48 klude. (11.03)
Og vi fortsætter ufortrødent…
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Dråben

Vi har på Kastaniehaven fået kunstværket "Dråben"
op at hænge.
Dog kun til låns.
Kunstværket er en
hyldest til de frivillige i Vejle Kommune, som vi også
her på Kastaniehaven sætter stor
pris på.
"Dråben" hænger i
centerbygningen
hvor du er velkommen til at kigge forbi. Meget
passende er "Dråben" blevet hængt
op af frivillige på
Kastaniehaven.
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Ny besøgshund på Kastaniehaven
Dette er Dea, en Belgisk hyrdehund på 9 år, som elsker godbidder og masser
af selskab.
Dea vil den kommende tid komme på besøg i boenhederne.

Vi får fortsat også besøg af besøgshunden Uffe.
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Frivilligfest
Kastaniehaven har den 3. marts fejret og hyldet vores fantastiske frivillige, som fortjener den største tak for deres indsats, tålmodighed og tid de sidste to år.
De blev fejret med fællessang, skøn mad og herlig underholdning fra Stine og Martin.
Deres hjælp er uvurderlig og har stor betydning for vores beboere og borgere i vores
aktivitetscenter, for personalet og for Vejle Kommune.
Tak for jer og vores samarbejde!
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Fra os frivillige skal også lyde en stor tak for en dejlig aften med god mad,
underholdning og eminent opvartning fra personalets side. – Og vi gik bare
hjem uden at bekymre os om oprydning mm.
ia
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Nyt fra Kastanierådet.
Starten på året var jo stadig præget af Corona, og vi måtte udsætte Wienerkoncerten
som var planlagt til den 20. januar, men først afholdes den 19. maj. Og nu består opgaven så i at booket kunstnere til de arrangementer der er planlagt resten af året. Og
vi håber så der ikke kommer forhindringer i form af corona eller andet som kan som
kan forstyrre afviklingen af programmet.
Vi fik afholdt den årlige generalforsamling den 7. marts, som forløb som det plejer,
med den sædvanlige dagsorden og Poul Lindsted som dirigent.
Der kom to nye i rådet idet Sonja efter 8 år valgte at stoppe, og Bjarne, der ikke længere er pårørende også valgte at holde. En stor tak skal de begge have, for det arbejde
de har lagt her på Kastaniehaven.
Erik Andersen, Svend Andersen og Karsten Sørensen blev genvalgt. Nyvalg til Dorthe Jensen, som har været suppleant og nyvalg til Birgit Møller, som er valgt for 1 år,
da Bjarne Hansen ønskede at udtræde af rådet uden for tur.
Som suppleanter genvalgtes Knud Møller, og Else Bank Jørgensen blev nyvalgt som
suppleant.
Valg af revisor: her valgtes Sonja Skov i stedet for Kirsten Sørensen, som ikke ønskede genvalg.

Efter generalforsamlingen konstituerede rådet sig:
Formand
Erik Andersen
Næstformand
Dorthe Jensen
Kasserer
Karsten Sørensen
Sekretær
Rita Mikkelsen
Menigt medlem
Svend Andersen
Menigt medlem
Povline Vemmelund
Menigt medlem
Birgit Møller
Suppleant
Knud Møller
Suppleant
Else Bank Jørgensen
Husrepræsentanter:
Hus 10
Knud
Hus 12
Birgit
Hus 14
Povline
Hus 16
Karsten
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Da Give fællesantenneforening blev nedlagt var der penge tilbage, som blev uddelt til
foreninger her i Give.
Vi søgte tilskud til indkøb af en rickshaw, og fik 54.000 kr., og det er vi meget glade
for, og stor tak til antenneforeningens bestyrelse for det flotte beløb.

Nu er opgaven så at finde og få købt den helt rigtige model. Der er mange forskellige
typer, lige fra dem som trækkes af en person som løber foran og til luksusudgaverne
med motor, polstrede sæder og kaleche. Når den bliver anskaffet er der gode muligheder for at komme ud og få vind i håret. Der er jo tre køretøjer i forvejen, så der er
måske behov for flere chauffører (frivillige), og de vil jo også have godt af den friske
luft.
Erik Andersen

Billard

Vi har ledige tider ved poolbordet!
På Kastaniehaven har vi et billard bord til fri afbenyttelse. Der er flere tider i løbet af ugen mandag
til fredag.
Kig forbi og hør mere, hvis du er interesseret.
Der er mulighed for at købe kaffe og kage i Cafeen.
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Fællessang
Vi er tilbage til normale tilstande i vores dagcenter. Igen kan vi samles til sang; dagcenter,
alle boenheder og folk fra byen, som har lyst til at synge med. Det er befriende og en stor
fornøjelse med de mange sangstemmer.
Vi har desværre været nødt til at tage afsked med vores trofaste frivillige guitarist.
Mogens har spillet for os igennem mange år. Vi har nydt hans musik, hans små historier
og hans glæde ved sang og musik. Mogens blev syg lidt før jul og døde i februar. Ham
savner vi. Æret være hans minde.
Samtidig er vi utrolig taknemmelige for, at vi kan sige velkommen til en ny frivillig musikant.
Steen har sagt ja til at spille for os og er begyndt at spille klaver til vores sange. Det nyder
vi rigtig meget.
Vi synger hver torsdag fra kl. 10.00 til 11.00.
Vel mødt!
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Kreavognen
Kreavognen kører stadig, og det bliver den ved med. Vi har mange super hyggelige
stunder sammen med grin, sjov og fine underholdende samtaler, hvor vi kommer
langt omkring.
Kreavognen kommer 2 gange om måneden i hvert hus og vi laver mange forskellige
ting. (se billeder)
Projekt wellness er startet og det er en fantastisk oplevelse for krop og sjæl. Vi
kommer i husene og tilbyder forskellige wellness aktiviteter, f.eks. som hånd, arm og
ansigts/ hårbunds massage, vi tilbyder prøvesmagning af urtete og dejlig frugt, som
nydes efter behandlingen i en hyggelig dæmpet atmosfære.
Helle Hinnerup
aktivitetsmedarbejder Centret.
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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
Sidste fredag hver måned
Vild med dans kl. 10–11
Tirsdag den 5. april
Gudstjeneste kl. 15,00 i hus 16
Torsdag den 7. april
Påskefrokost m. Keld og Hilda kl. 12,00 (Udsolgt)
Onsdag den 13. april
Tøjbilen v. Jytte Nygaard kl. 10 – 12
Tirsdag den 19. april
Gudstjeneste kl. 14,30
Tirsdag den 3. maj
Gudstjeneste kl. 14,30
Tirsdag den 17. maj
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 19. maj
Wienerkoncert kl. 19,00 (T)
Torsdag den 2. juni
Pinsefrokost m. Bamse Madsen kl. 11,00 (T)
Tirsdag den 7. juni
Gudstjeneste kl. 14,30
Tirsdag den 21. juni
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 23. juni
Jysk Tøjsalg kl. 10 – 14
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 2497 5476

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 26
Deadline for aflevering af stof er 24.6.2022
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com .
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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