KastanieAvisen sommer 2022
Juli 2022

Sommer – aktiviteter - ferie
Sommeren står for døren og vi har allerede i de forgangne måneder smagt og
nydt den danske sommer i alle dens facetter.
Det sidste halve år har vi fået flere nye
beboere og pårørende.
For nogle vil noget af nedenstående
være en gentagelse, men se det som en
venlig servicemeddelelse fra os.
Flere sommerarrangementer er allerede
planlagt i juni og juli.
Dette både i boenhederne og i fællesskab ved centerbygningen.
Vi håber, at vejret er med os så flere af
arrangementerne kan foregå udendørs.
Vi har også inviteret Cirkus Trapez til
at komme og bidrage med underholdning for beboerne og dagsvisiterede i
juli.
Vi har både arrangementer som arrangeres og afholdes af aktivitetsmedarbejdere, personalet i boenhederne og af
vores Kastanieråd.
Arrangementer kan ses på vores infoskærme, i vores KastanieAvis, på Fa-

cebook, opslag på opslagstavler i indgangsparti eller på dør i indgangspartiet, og i vores Dagscenter.
Kastanierådets arrangementer annonceres også via den lokale avis.
Derudover står personalet
i boenhederne, i dagscentret og jeg også klar til at svare på spørgsmål.
Udover de større arrangementer og musiske indslag, så har vi også flere aktiviteter for beboere og dagvisiterede i
hverdagen.
Personalet i dagcentret står for at lave
en aktivitetsplan som sendes til og ophænges i boenhederne hver måned.
Her ses blandt andet aktiviteter
som wellness, højtlæsning, fællessang,
banko og kreavogn.
Det er også muligt for personalet at
planlægge ture til Givskud Zoo og Lille
Malund Have, hvor vi har årskort til.
Når vi snakker om sommer på Kastaniehaven, så hører der is til.
Vores ishus har været i brug flere gange til stor nydelse for mange.
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Ishuset står på fællesterrassen ved Centerbygningen og er åben i Dagcentrets
åbningstid.
Tour de France er på dagsordenen i
Vejle Kommune. Selvom Touren ikke
kommer direkte forbi Kastaniehaven,
så markerer vi os ved deltagelse i flere
signaturprojekter. Blandt andet har vi
netop afsluttet vores deltagelse i at
“cykle til Paris”, hvor beboernes kilometer på cykel eller gåben tælles sammen. Kastaniehaven løb desværre ikke
med den store pokal, trods aktiv deltagelse fra flere beboere. Selvom vi ikke
tog sejren så er deltagelsen fejret på
fællesterrasse med hygge og diplomer.
Det faste personale afvikler ferie i løbet
af sommeren. Ferien afvikles som udgangspunkt mellem maj og september.
Dog holder flest ferie sammenhængende i juni til og med september.
Det betyder, at vi bruger sommerferieafløsere og timelønnede medarbejdere i
højere grad end vanligt.
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I kommer til at se en blanding af kendte
og nye ansigter i løbet af de næste måneder, så personale kan holde velfortjente ferier.
Vi har igen i år mange omsorgsfulde og
kompetente afløsere, som står klar til at
hjælpe beboerne med praktiske og plejeopgaver, som de har brug for hjælp
til.
Afslutningsvist vil jeg fortælle, at vi
har fået et nyt køretøj til samlingen på
Kastaniehaven.
Vi har købt en Rickshaw-cykel. Vi fik
størstedelen betalt fra Give Antenneforening som donerede 54.000kr til os.
Flere beboere og dagvisiterede har allerede nydt godt af den, og vi ser frem til
mange ture på denne cykel.
I ønskes en skøn sommer.
Venlig hilsen
Carina Skærlund

Påskefrokost
Torsdag den 7, april havde vi besøg af Keld og Hilda på Kastaniehaven. Dette i forbindelse
med vores påskefrokost, som vi har måttet være foruden de sidste to år. Humøret var højt og
glassene var fyldte.
Tak til Keld og Hilda, der som altid leverede et fremragende show.
Tak til Kastanierådet som havde arrangeret og til de frivillige kræfter, der er med til at muliggøre en dag som denne. Og tak til alle jer der mødte op.
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Wienerkoncert
Den 19. maj blev der holdt Wiener koncert. Det var en hyggelig aften med
Brande Amatør orkester.
Her er lidt billeder fra aftenen.

Der skal betales ved kasse 1.
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Rickshaw
Vi har på Kastaniehaven
modtaget vores nye dejlige rickshaw-cykel.
Pengene er modtaget fra
Give antenneforening, efter ansøgning fra kastanierådet, hvilket vi er utroligt
taknemmelige for. Det
bliver dejligt at få beboere
og visiterede på flere cykelture her til sommer. Og
særligt i disse Tour de
France tider.
Tak til jer der har gjort
dette muligt.
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Set i Velfærdsmagasinet nr. 2 2022
(udgivet af Vejle Kommune)

Gerda er flyttet i en plejebolig - og er glad for sin nye hverdag
Da Gerda Kjærgaard fik alzheimers, besluttede hun at søge om en plads på Plejecenter Kastaniehaven. Her nyder hun sine dage og synes faktisk ikke, hun har noget som
helst at klage over.

Strikketøjet ligger klar i kurven ved
Gerda Kjærgaards sofa, familiebillederne hænger over fjernsynet, og på
bordet er der dækket op med kaffe og
miniflødeboller.
Selv om Gerda kun har boet på plejecentret Kastaniehaven i Give i få måneder, er hun faldet rigtig godt til. Faktisk så godt, at hendes datter laver sjov
med det.
Det virker næsten som om, du har boet
her dit halve liv, mor. Du har fået det
så hyggeligt, siger Birgit Kjærgaard
Møller og skænker kaffe op til Gerda.
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Ja, her har vi det supergodt. Jeg har ikke noget at klage over, erklærer den 90årige dame og slår smilende ud med
armene. Hun roser også personalet for
at være søde og i godt humør. Birgit er
enig med sin mor
Hvis medarbejderne engang imellem er
stressede, viser de det ikke. De er altid
meget nærværende og nemme at være i
dialog med, siger hun.
Nem overgang
For fire år siden fik Gerda konstateret
sygdommen alzheimers, og det gik ned
ad bakke med hukommelsen. Hun boede dengang i et parcelhus i Give, men
det blev for krævende for hende at holde hus og have. Det blev derfor aktuelt

for Gerdas fire børn at tage snakken
med deres mor: Hvad skulle der ske?
Skulle de søge om en bolig på et af
Vejle Kommunes plejecentre.
Gerda selv var ikke i tvivl. Hun kendte
til Kastaniehaven, fordi hendes samlever Søren boede der de sidste måneder
af sit liv. Og hun havde også været fast
gæst på dagcentret i en periode.
Familien søgte derfor om en plads på
Kastaniehaven, og til deres store glæde
fik Gerda en plads allerede to måneder
efter. Overgangen fra eget hjem til plejecentret var helt uproblematisk, fortæller Birgit.
Det var rigtig nemt a flytte mor herom.
På intet tidspunkt har hun været ked af
det. Det har været et stort plus for os alle, siger hun og tilføjer, at det føles
trygt og rart, at Gerda nu bor på plejecenter, hvor der er hjælp at få, hvis hun
skulle være uheldig og falde.

Musik og dans
Gerda er begejstret for de mange aktiviteter på Kastaniehaven, og hun går
ofte ned i centerområdet og deltager i
de mange kreative aktiviteter, foredrag
og sang.
En dag havde vi ’Vild med dans’. Det
nød jeg meget, fortæller hun glad, mens
Birgit supplerer med, at Gerda tidligere
var en meget aktiv folkedanser. I hjørnet i hendes lejlighed står en harmonika, som vidner om, at musik og dans
har betydet meget for hende. Og heldigvis giver hun stadig gerne et nummer.
Birgit henter harmonikaen til Gerda,
som sætter sig til rette med instrumentet. Fingrene finder tangenterne nærmest af sig selv, og så spiller hun et
nummer, mens et stort smil breder sig i
hendes ansigt.
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Vild med dans

Vi har haft "Vild med dans" med
den talentfulde Rie Damgaard.
Der er blevet sunget og danset op
til weekenden.
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Ida og løverne
Ny bog til salg på Kastaniehaven: "Ida og Løverne - Det man ikke lige ser"
Bogen er skrevet af Anne Dorte Skovgaard, som er ansat her på Kastaniehaven, hvilket vi naturligvis er meget stolte af.
Bogen indeholder 16 noveller, som omhandler livet på plejehjem i Danmark.
Bogen koster 179,- Der kan betales med Mobile Pay.
Kig forbi Caféen for at købe et eksemplar.
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Set på Vejle Kommunes facebook-side

Ansat i Vejle Kommune
10.000 mennesker går hver dag på job i Vejle Kommune.
I løbet af 2022 giver vi ordet til dem selv i en række fortællinger om deres hverdag og
opgaver.
Tag godt imod dem.

MØD JEANETTE
I gårdhaven uden for plejecentret Kastaniehaven i Give er krukkerne blevet fyldt med
frisk jord og blomster i mange farver. Søren Møller, som er beboer på stedet, nyder at
komme udenfor og hjælpe til med havearbejdet.
- Det er dejligt at have
noget at stå op til, ikke? siger social- og
sundhedshjælper Jeanette Elkrog Kofoed til
Søren, der nikker og
fortæller, at han altid
har haft have og ikke
kan undvære det.
Jeanette Elkrog Kofoed vil heller ikke undvære haven - eller bare
Kastaniehaven helt generelt. Her blev hun
ansat, da hun var færdig med sin uddannelse i 2006 og har ingen
tanker om at skifte job.
- Jeg er glad for mit
arbejde og for at kunne
gøre en forskel. Sommetider skal der så lidt til for at gøre en trist dag til en god dag for beboerne. Det er
vigtigt at kende deres livshistorie, så jeg kan opmuntre dem ved for eksempel at tale
om deres familie, hvor de har boet, og hvad de har lavet gennem livet, fortæller Jeanette Elkrog Kofoed.
Som barn og ung fik Jeanette altid at vide, at hun da skulle ’noget med mennesker’,
når hun blev voksen. Og den fornemmelse havde hun også selv. Hun valgte at uddan10

ne sig til salgsassistent, men arbejdede ganske kort tid i faget, inden hun besluttede
sig for at gå sosu-vejen.
- Jeg var så heldig at komme i praktik her og mærkede, hvordan stemningen er, og
hvordan kollegerne hjælper hinanden. Desuden har vi en super ledelse, som bakker
op om vores idéer – "uanset hvor skøre de er", siger Jeanette og ler.
Én af de skøre idéer blev fornylig omsat til en succesfuld Hawaii-fest med blomsterkranse, bastskørter, festlige drinks og musik for beboerne.
- Vi fik en klump i halsen over at se, hvordan beboerne livede op og var helt med på
at bevæge sig til musikken. Den stemning smittede af på resten af min dag og gav lyst
til at fortsætte med at finde stjernestunder for beboerne, siger Jeanette Elkrog.
Når Jeanette Elkrog Kofoed bliver gammel, håber hun, at gode hjælpere vil være omkring hende – og hun gør sit til, at fremtidens sosu’er bliver blandt de bedste. Hun
skal nemlig snart i gang med at efteruddanne sig til praktikvejleder.
Jeg vil så gerne give min viden videre, så de nye sosu-hjælpere bliver lige så glade
for faget som jeg – og at de kan skabe en tryg og god hverdag for beboerne.
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Gårdhaven i Hus 12
Hus 12 har fået nyindrettet deres dejlige gårdhave, med nye møbler, læsejl,
pavillon og skønne blomster.
Vi håber nu på en varm og solrig sommer, så den rigt kan nydes.
Mvh Louise ergo
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Nyt fra Kastanierådet.
.
Der tales for tiden meget om oprettelse af bestyrelser på plejehjemmene. Den model, jeg har set,
ligner meget det som vi her kalder Kastanierådet. De nye bestyrelser vil ikke få nogen beføjelse af
betydning, og så mener jeg, det er mere rigtig at kalde det et råd. Så skal bestyrelsen udpeges, Jeg
mener fortsat de skal vælges på en generalforsamling/årsmøde. Der skal nu udtages nogle plejecentre i Vejle Kommune, som skal prøve det af i en periode, inden det indføres i hele kommunen. Det
er også uklart om det skal afløse det der er nu, f.eks. brugerråd, pårørenderåd, støtteforeninger og
andre frivillige grupper. Der tales meget om afbureaukratisering og forenkling på ældreområdet, så
hvis det er et nyt lag der lægges på er det svært at se forenklingen i det.

Der er lige indgået en bred aftale i folketinget, om fremtidens ældrepleje. Og her er udpluk af aftalen.
"Der lægges vægt på, at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed og sund fornuft samt mere
plads ti,l at fagligt kompetente medarbejdere kan lave lokale løsninger tæt på borgeren. Hvor det
faglige skøn vejer tungere end procesregler. Borgerne skal opleve, at kvaliteten af velfærden løftes."

Det er jo gode intentioner, og når man tænker på at skiftende regeringer i knap fire årtier har arbejdet for at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor med henblik på at skabe bedre
velfærd for borgerne, må man virkelig håbe det lykkes.
"Partierne er enige om at invitere alle landets kommuner til at indgå velfærdsaftaler, hvor medarbejdere, ledere og borgere sættes fri fra gældende regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller
ældreområdet med henblik på at skabe større lokalt handlerum og udvikle velfærden.
Med henblik på at finde nye, kloge veje i opgaveløsningen på ældreområdet lokalt i kommunerne,
skal der i velfærdsaftalerne gives mulighed for i videst muligt omfang at fravige statslige og kommunale regler i en treårig periode. Det er i den sammenhæng vigtigt, at de fravegne statslige og
kommunale regler ikke blot erstattes af nye lokale regler, så ældreplejen ikke opnår den ønskede
frihed."

Der er godt man nu giver flere kommuner mulighed for at prøve nye ting af på ældreområdet samtidig med at man har bevaret vigtige rettigheder. Ikke mindst er det centralt at servicelovens formålsparagraf fastholdes som led i udbredelsen, så det sikres, at borgerne får den hjælp de har behov for.

Erik Andersen
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Klovne
En dag i juni havde vi i hus 12 og 14 besøg af 2 festlige personer. Tut og Tut fra danske
plejehjems klovne.
I løbet af formiddagen var de med til at bringe stemning, sang og højt humør blandt beboerne. Besøget var sponsoreret af Lions Club Vejle som også var med på besøget. Stort
tak fra Kastaniehaven til Tut og Tut og Lions club for en farverig formiddag.
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Hverdagsbolcher i Centret
Der foregår meget forskelligt i Centret i løbet af en uge.
Mandag er banko-dag, og mange glæder sig til en eventuel gevinst. Der er næsten altid fuldt hus, men der er altid plads til en til.
Om onsdagen er der højtlæsning, og det er blevet et tilløbsstykke. Det er skønt med
den store interesse og opbakning. Det vi læser tager gerne udgangspunkt i begivenheder og liv, som vi kan relatere til. I øjeblikket læser vi ”Min barndom i 50’erne” med
erindringer skrevet af forskellige kendte danskere. Desuden læser vi Cecilie Frøkjærs
og Lise Nørgaards interview-bog. Hvor vi blandt andet får indblik i forskellige anekdoter og tankerne omkring den folkekære serie Matador.
Desuden byder vi på wellness, gudstjeneste, fredagsbar og ”Vild med dans”, for at
næve nogle af vores månedlige tilbud. Kom endelig og deltag, vi håber der er noget
for alle, og vi glæder os altid til at se jer.
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Pinsefrokost
Vi har holdt pinsefrokost på Kastaniehaven.
Denne gang med musik af Helge Bamse Madsen, som fik sat gang i dansegulvet.
Køkkenet serverede en lækker
menu med tre retter og ingen gik
sultne hjem. Tak til Kastanierådet
og de frivillige, der hjalp med forberedelse, afvikling og oprydning.
Her er lidt stemningsbilleder fra
dagen.
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Middagsselskab
I dag den 16.6. 11.00-14.00 har vi i Dagcentret været til et skønt middagsselskab på Diagonalkroen i Give.

Vi har fået nogle midler til at forsøde livet
for dem, der har været særligt hårdt ramt
under Corona epidemien. De midler har
vi valgt at bruge til at invitere alle visiterede og en pårørende pr. visiteret, til
middagsselskab på Diagonalkroen. Vi
valgte Diagonal kroen i Give for at støtte
de lokale virksomheder, der er hyggeligt
og de laver lækker mad.

Alle havde glædet sig og kom i fineste skrud, nogle endda i flot slips og jakkesæt, på trods af at slipseknuden drillede!
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Det blev en aldeles pragtfuld middag i det bedste selskab, man kan ønske
sig. Ulla holdt en god velkomsttale og undervejs i middagen holdt både Martin
og Balslev en fin tale. Tak for de smukke ord. Der blev selvfølgelig også spist,
drukket, snakket, grint og sunget mange sange fra den lille røde, og uden at
prale - så synger vi fantastisk godt 

Man kommer til at tænke på hvor værdifulde vores dage sammen i Centret
egentlig er og hvor meget det betyder at være sammen i gode, trygge sjove
sociale sammenhænge, og hvor meget det giver, at møde andre mennesker.
Nogle man ikke har set længe og andre man opdager, at man havde glemt
man kendte. På mange måder er en sådan middag givtig, for udover at det
var meget hyggeligt, så får man også øjnene op for, at der er mange måder,
man kan glæde hinanden på. Vi fik bl.a. dejlige invitationer til hjemmebesøg
hos Preben, vi blev inviteret på hestevognstur, og Lene tilbød at være frivillig
bagedame for os  -så nu skal vi nok til at have masser af kage til kaffen måske kan vi konkurrere med det berømte sønderjyske kagebord 
Både pårørende, visiterede og personale er af den klare holdning, at det kan
vi sagtens gøre igen, for det var bare hyggeligt.

Helle

19

Udflugter i dagcenteret
I dagcenteret nyder vi årstidens muligheder for at komme ud på udflugt. Vi er primært på bustur hver tirsdag, men tager også andre dage med, når nu vejret er så godt.

Vi har haft mange dejlige køreture. Alle nyder at komme
ud og se på landskaber, udsprungne træer, blomstrende
rhododendron, blå himmel og
meget mere.
Ofte parkerer vi bussen og
træder ud i eksempelvis skovens dybe stille ro.
Vi har været ved Hastrup
plantage. Her nød vi at se på
træerne og vandet. Høre fuglene og stilheden.
En af de visiterede udtalte efterfølgende:
” Det var rigtig godt for mig, at komme ud og se på træerne og landskabet.”

Vi har været på rundtur og se nogen
af de lokale kirker. Vi har været
ved Give, Thyregod og Ringive kirker. Vi går rundt inde i kirkerne og
på kirkegårdene, og får en snak om
kirkens historie og vores forskellige
minder fra dåb, konfirmation, bryllupper og begravelser.
Kirke rundturen er sat på pause,
mens det er sommer. Vi genoptager
den hen i efteråret.

Malunds have er blevet besøgt. Det er en meget smuk have, hvor der er mulighed for
at gå rundt på stier og se en masse forskellige blomster. Samtidig er der rigtig gode
muligheder for, at sidde ned og nyde sin medbragte mad.
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Der har været en fisketur til Filskov
fiskesø. Det er dejligt at sidde ved søens bred og nyde en kold øl, mens vi
venter på fangst. Og denne gang var
en af os heldig at fange en fin ørred.

Vi har været i Givskud zoo og se på dyrene. Og spise madpakker i det fri, selvom
vejret ikke var alt for godt.
Vi er meget glade for vores fine nye bus og for en sommer uden corona!
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Tour de Senior og Fredagsbar
Hus 12 har deltaget i Tour de senior og med en slutspurt i uge 3 fik vi os lige halet ind på
en fin 2. plads.
Det er beboerne selv eller sammen med personalet/frivillige/pårørende
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Sct. Hans
Idag havde vi grill hygge på terrassen med musik af Christian Daugård. Der
var grill pølser, kylling, kartoffel salat, tomatsalat og isvafler til dessert. Tak til
kastanie rådet og alle de frivillige der hjalp en dejlig Sankt Hans i solskin.
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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
Torsdag den 7. juli
Jysk Tøjsalg kl. 10 – 14
Tirsdag den 23. august
Gudstjeneste kl. 14,30
Tirsdag den 6. september
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag 8. september
Åbent Hus kl. 11,00
Torsdag den 22. september Høstfest kl. 17,00 (T)
Torsdag den 13. oktober
Koncert m. Johnny Hansen kl. 14,00 (T)
Torsdag den 3. november
Højskoledag kl. 9,30 (T)
Torsdag den 23. juni
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 39
Deadline for aflevering af stof er 23.9.2022
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com .
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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