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KastanieAvisen vinter 2022 

December 2022  

 
Sidst på året 

 
December er godt i gang og, vi kan 
snart se tilbage på endnu et år, som går 
på hæld. 
  
Siden sidste udgivelse af Kastanieavi-
sen er flere arrangementer løbet af stab-
len med succes. 
Vi oplever en god tilslutning fra både 
beboere, pårørende, dagsvisiterede og 
andre gæster udefra. Det er fantastisk 
hvordan vi sammen kan sætte en god 
stemning og værne om de gode relatio-
ner. 
  
Vi kan se tilbage på muligheden for at 
imødekomme flere beboeres ønske om-
kring en musisk forestilling af Johnny 
Hansen. For deltagende beboere, dags-
visiterede og gæster udefra var dette et 
alletiders festligt arrangement. Smil og 
glæde fyldte vores dagcenter sammen 
med skønne sange, hvor der blev sun-
get med så meget som lungerne kunne. 
  
På vores højskoledag gæstede Georg 
Metz og Kristian Bisgaard Kastanieha-
ven, og førte os godt igennem årets høj-
skoledag. 
  

Vi er også i efteråret hoppet med på 
vognen vedrørende Tarteletfest – dette 
var ikke kun en succes på Kastanieha-
ven, hvor vi oplevede uventet stor op-
bakning, men flere steder i Vejle Kom-
mune. Vi satser på at gennemføre ar-
rangementet igen næste år sammen 
med flere spis-sammen arrangementer. 
  
November sluttede vi af med vores 
”Syng Julen Ind” arrangement, hvor 
der blandt andet var æbleskiver og 
gløgg på menuen. December var på den 
måde skudt hyggeligt i gang, og siden 
decembers start har der været afholdt 
flere julearrangementer i boenhederne 
og i vores center. December byder også 
på en julefrokost, som kun er for vores 
beboere og for dagsvisiterede, og en ju-
lefrokost som er for alle, hvor vi kan 
opleve Lene Siel. 
  
Flere ”Vild med Dans”-fredage er også 
afholdt i vores centerbygning. Disse 
fredage skaber stor glæde og alle kan 
være med, også selvom man kun øn-
sker at nyde god musik og ikke nød-
vendigvis danser. 
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Det er altid muligt at finde info om vo-
res aktiviteter for beboere på opslag i 
boenhederne nær indgangspartierne. 
Større arrangementer som vores Kasta-
nieråd er med til at planlægge og arran-
gere informerer vi også om via opslag i 
boenhederne, i den lokale avis og på 
vores facebookside. Det er også altid 
muligt at finde information om arran-
gementer, hverdagsaktiviteter og hold-
aktiviteter i vores dagcenter, hvor der 
også er opslag og pjecer med informa-
tion herom. 
  
Tre torsdage i november og december 
har vi haft besøg af vores adoptions-
klasse fra Bredagerskolen i Jelling. 
Vi har et givende og spædende samar-
bejde med denne skole ved at vi har 
adopteret deres 6.årgang på omkring 60 
børn via Relationsnetværket (læs mere 
her: RelationsNetvaerket). 
Personale og beboere, samt dagvisite-
rede som mødte de skønne unge men-
nesker sluttede alle dage af med at sige 
på gensyn, og nu ser vi frem til et glæ-
deligt gensyn med vores adoptions-
klasse i foråret. 
  
Flere mindre julearrangementer i boen-
hederne har også foregået i kombinati-
onen af husrådsmøder, hvor beboere, 
frivillige fra Kastanierådet, pårørende 
og personale har kunnet skabe dialog 
om, hvad der har fælles interesse og be-
tydning for beboerne i boenhederne. På 
husrådsmøderne kan der være dialog 
omkring blandt andet forslag til menu, 
ønsker til arrangementer ift. forestillin-
ger, musiske indslag eller foredrag, 
hverdagsaktiviteter og fælles arrange-
menter i huset (i et fællesskab mellem 
beboere, pårørende og personale), som 
fx julefrokost, påskefrokost mv. 
Husrådet har en forbindelse til Kastani-
erådet, som sidder overordnet med 

aktiviteter på Kastaniehaven – både ift. 
søgning af midlerne for afholdelse af 
større arrangementer, men også ift. 
planlægning og afholdelse af arrange-
menterne. 
Vi fortsætter med konstellationen med 
husråd og Kastanieråd, selvom vi star-
ter op med forsøget ”Brugerbestyrel-
ser” i starten af 2023. 
Kastanierådet vil fortsætte som et akti-
vitetsudvalg, så vi sikrer at de gode ak-
tiviteter og initiativer som vi har på nu-
værende tidspunkt fortsætter. 
 
 
Vejle Kommune etablerer som forsøg 
brugerbestyrelser på fem plejecentre, 
hvor vi er i blandt. Brugerbestyrelsen 
skal være med til at skabe opmærksom-
hed om plejecentrene og være en god 
sparringspartner for ledelsen samt ind-
drage lokalsamfundet. Formålet med 
bestyrelserne er at sikre inddragelse og 
indflydelse på de beslutninger, som be-
tyder noget for beboernes og brugernes 
hverdag. Bestyrelsen består af beboere, 
pårørende, leder, medarbejder, frivil-
lige og en repræsentant fra Ældrerådet. 
Der har været en uformel generalfor-
samling 12/12, hvor kandidater til bru-
gerbestyrelsen er valgt ind. Konstitue-
ringen finder sted i januar, hvorefter vi 
melder informationen ud omkring med-
lemmer af brugerbestyrelsen. 
  
Julen står for døren og planlægningen 
har været i gang gennem længere tid. 
Vi har prioriteret, at Give Camping står 
for årets julemenu til hele Kastanieha-
ven juleaften, så personalet bruger ti-
den på vores beboere med den årlige 
julegudstjeneste og hygge som ellers 
hører julen til. Flere beboere skal hjem 
til pårørende, men der er også flere som 
får gæster på Kastaniehaven, og perso-
nalet ser frem til en hyggelig aften i 

https://www.relationsnetvaerket.dk/
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selskabet af beboerne og pårørende, 
som gæster Kastaniehaven. 
  
Nytår, som også er på trapperne, giver 
altid mulighed for at se tilbage på året, 
som er gået. 
I forbindelse med et tilbageblik på 
2022 vil jeg sige stor tak til beboerne, 
dagsvisiterede, pårørende, personale, 
frivillige og andre samarbejdspartnere 
for samarbejdet i 2022. 
Stor tak for mange oplevelser, dialoger 
og minder, som vi med glæde ser 

tilbage på og nyder, men også udvikler 
os af. 
Jeg ser frem til hvad 2023 har at byde 
på for Kastaniehaven. 
  
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et 
lykkebringende nytår. 
Jeg håber at alle ser frem imod en skøn 
tid med dem, som I har kær. 
  
Venlig hilsen 
  
Carina Skærlund 

 
 

 
 
 

Æblepresning 
 

 
 
 
Den 11. oktober pressede vores handymænd æbler til beboerne og dagvisiterede borgere.  
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De har altid udstyret i orden.  

 
Der kom også nogle meget unge mennesker forbi der også fik et glas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi siger tak for hjælpen også til jer der har bidraget med æbler i ugerne op til. 
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Bredagerskolen 
 
Virksomheder adopterer skoleklasser 
 
"Før vi kom ville jeg ikke på plejehjem, det vil jeg gerne nu (dreng, 6.klasse) " 
 
I Vejle Kommune har Plejecenter Kastaniehaven Give ikke bare adopteret 1 skoleklasse - 
nej, Kastaniehaven har adopteret en hele årgang fra Bredagerskolen i Jelling.  
 
Det første hold har netop været på deres første læringsbesøg. Efter besøget fortæller center-
leder Carina Louise Skærlund dette om hendes oplevelse: 
 
"Det har været en fantastisk dag med selskab fra 6. klasse hold 1 fra Bredagerskolen i Jel-
ling. 
 
Meget engagerede elever, som deltog aktivt i oplæg fra ledelse om stedet (medarbejderne og 
beboerne på Kastaniehaven), og som tog billeder af og interviewede medarbejderne, hvilket 
var dagens primære fokus. 
 
Besøget sluttede af med fællessang, hvor eleverne kom med ønsker til sangvalget og hvor 
modige elever spontant stillede op med en sang for vores beboere. 
 
Generationsmødet var givende og til stor glæde for alle, som mødte de kære elever. Der kan 
bestemt være spirende venskaber på vej mellem generationerne. 
 
Vi har vist eleverne, hvad det vil sige at arbejde ved os og hvilke borgere, som vi er i rela-
tion med, og evalueringen af dagen var at: Før vi kom ville jeg ikke på plejehjem, det vil jeg 
gerne nu (dreng, 6.klasse). 
 
Vi ser frem til hold 2 om 14 dage og til at vi skal følge denne skønne årgang fra Bredager-
skolen, som i første omgang bidrager med mange medarbejderprofiler som deres første pro-
jekt ved os." 
 

Set på Vejle kommunes facebookside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/virksomhederadoptererskoleklasser?__cft__%5b0%5d=AZXDveydez9iQCYxFIFZIO3rZduCDylXeocGmL4zLoObkpgCWUSPtjh_XhWlqYrj5K-b2R8E9DlJc_wFXBwtGivSMRUtBmj5MaNohagLM0RwnSjhRu1-Kwupv5BtHcOzwWZMzHkh8V_z_91X9W0Qk0-WKtEdCccPPcD9GD4rOPDNnpLnvFXlR5kuEOU_f75LU60iHDip7OND83kFYnW8DcLo&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/vejlekommune?__cft__%5b0%5d=AZXDveydez9iQCYxFIFZIO3rZduCDylXeocGmL4zLoObkpgCWUSPtjh_XhWlqYrj5K-b2R8E9DlJc_wFXBwtGivSMRUtBmj5MaNohagLM0RwnSjhRu1-Kwupv5BtHcOzwWZMzHkh8V_z_91X9W0Qk0-WKtEdCccPPcD9GD4rOPDNnpLnvFXlR5kuEOU_f75LU60iHDip7OND83kFYnW8DcLo&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Kastaniehaven?__cft__%5b0%5d=AZXDveydez9iQCYxFIFZIO3rZduCDylXeocGmL4zLoObkpgCWUSPtjh_XhWlqYrj5K-b2R8E9DlJc_wFXBwtGivSMRUtBmj5MaNohagLM0RwnSjhRu1-Kwupv5BtHcOzwWZMzHkh8V_z_91X9W0Qk0-WKtEdCccPPcD9GD4rOPDNnpLnvFXlR5kuEOU_f75LU60iHDip7OND83kFYnW8DcLo&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Bredagerskolen?__cft__%5b0%5d=AZXDveydez9iQCYxFIFZIO3rZduCDylXeocGmL4zLoObkpgCWUSPtjh_XhWlqYrj5K-b2R8E9DlJc_wFXBwtGivSMRUtBmj5MaNohagLM0RwnSjhRu1-Kwupv5BtHcOzwWZMzHkh8V_z_91X9W0Qk0-WKtEdCccPPcD9GD4rOPDNnpLnvFXlR5kuEOU_f75LU60iHDip7OND83kFYnW8DcLo&__tn__=-%5dK-y-R
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Koncert med Johnny Hansen 
 
Den 13. oktober havde vi koncert med Johnny Hansen på Kastaniehaven. 
 
Der var lagkage og kaffe først, og derefter en herlig times musik med Johnny.  
 

 
Det var en dejlig eftermiddag fyldt med gode oplevelser. Her er lidt billeder fra dagen.  
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Traditionen tro skulle der skrives autograf på scenegulvet. 
 
Eftermiddagen var arrangeret af Kastanierådet. Som altid tak til de frivillige der hjalp med 
at gøre denne dag mulig. 
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Vi skal fortsat passe på hinanden, så derfor kommer der et kort 
indlæg i denne avis, som en venlig påmindelse – ikke kun for 
at undgå coronasmitte blandt beboere og gæster af Kastanie-
haven, men også fordi de gode råd også forebygger anden 
smitte. 
 
 
 
 
Gode råd, gode vaner 
Du kan stadig gøre meget for at 
undgå smitte: 

• Bliv vaccineret 
• Bliv hjemme, hvis du er syg 
• Hold afstand 
• Luft ud og skab gennemtræk 
• Vask hænder tit eller brug hånd-

sprit 
• Gør rent, særligt på overflader 

som mange rører ved 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
Her ser du anbefalingerne for test in-
den besøg på plejecentret. 
Der er selvtests og tilhørende vejled-
ning tilstede i boenhedernes indgangs-
partier. 
 
  
  
Venlig hilsen 
Carina Skærlund 
Centerleder Plejecenter Kastaniehaven 
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Kongernes Jelling 
 
Vi har siden sidst været en tur i Kongernes Jelling hvor man jo kan komme gratis ind 
- det er spændende, og der er meget at se på og meget interessant information om 
kongerne. 

 
særligt sjovt var det at se alle de hæklede udgaver af dronning Magrethe.  
Det er absolut et sted vi kommer igen. 
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Højskoledag 

 
Højskoledag på Kastaniehaven den 3. november. 
 
Starter med kaffe og derefter foredrag af Georg Metz, som fortalte om "humor som overlevelse". 
Og det blev gjort med både lune og humor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter den traditionelle suppe i pausen var der sang/fællessang og fortællinger ved Kristian Bisgaard.  
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Igen en god dag på Kastaniehaven. 
 
Her lidt billeder fra dagen. 
 
Tak til Kastanierådet for et godt arrangement 
 
 
  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3342952459313288&set=pcb.10160746778578675&__cft__%5b0%5d=AZWMyeSd0pjiWFAcgZTx3Om6qb3-mCoQWNXQoPhh7NjqI8089LPgwJpAtNsqgby13cMD4rToOtAFAoRcFKr0lHSlP1q8eFXecANYmQZ0OWzPiBzkECxtBYFtlACE3p5nHBXCto8UdehwLuA_GcQlaARhYdFWwWcBrqEbLS1LdrwihhVWwnVeP7KsMnt0SZMD7Yw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3342952459313288&set=pcb.10160746778578675&__cft__%5b0%5d=AZWMyeSd0pjiWFAcgZTx3Om6qb3-mCoQWNXQoPhh7NjqI8089LPgwJpAtNsqgby13cMD4rToOtAFAoRcFKr0lHSlP1q8eFXecANYmQZ0OWzPiBzkECxtBYFtlACE3p5nHBXCto8UdehwLuA_GcQlaARhYdFWwWcBrqEbLS1LdrwihhVWwnVeP7KsMnt0SZMD7Yw&__tn__=*bH-R
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Vild med dans 

 
"Det er så dejligt, for der er plads til os alle sammen."  
 
Vi har haft vild med dans den 28. oktober med musik af Citrondrengen. Dansegulvet var 
højt belagt og alle deltagene har hygget sig denne solskinsdag på Kastaniehaven.  
En dejlig måde at starte weekenden på. 
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Pindsvinetæpper 

 
Vi strikker jo pindsvinetæpper i centret og vi har afleveret en hel kasse i denne må-
ned:-) – mange flittige hænder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Blomster 

 
 
 
 
 
 
 
I fredags (11.11) blev Kastaniehaven beriget 
med flere smukke krysantemum, som var blevet 
brugt i forbindelse med dekoration af byen til 
Halloween. 
 
Tak til Give Handel og Erhverv for donationen. 
 
De står smukt på Kastaniehaven til gavn for vo-
res beboere, gæster og personalet. 
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Syng julen ind 
 
Den 24. november sang vi julen ind på Kastaniehaven akkompagneret af 
Steen Nielsen.  
 
Der var gløgg, æbleskiver, honningkager og julestemning i luften.  
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Glade, dejlige jul. 
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Julesamling 
 
Den 8. december  kunne vi igen skrue op for julestemningen for beboerne på 
Kastaniehaven.  
 
Dette i selskab med Kisser og Søren som underholdt med deres juleshow. 
Der var kaffe, småkager, gran og hygge på bordene, og der blev sunget med 
på alle de gamle klassikere.  
 
Arrangementet var forbeholdt beboerne og dagvisiterede om torsdagen. Her 
er lidt billeder fra dagen. 
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Nyt fra Kastanierådet. 
 
Året synger nu på sidste vers. Og vi kan se tilbage på et år der blev mere normal end de to 
foregående. 
Efter vi havde holdt en stor genåbningsfest sidste år blev det igen til nogle aflysninger hen-
over foråret, men så blev det hele mere normalt hen over sommeren. Det lykkedes at gen-
nemføre det meste af det planlagte program. 
 
Vi er nu i gang med næste års program. Nogle aftaler er allerede i hus, og vi afventer lige nu 
besked fra kommunen angående tilskud fra §18 puljen. Det er jo det tilskud der gør det mu-
ligt for os at lave lidt større arrangementer for beboerne, visiterede og borgere ude fra byen. 
Der er efterhånden flere beboere ,der deltager i de arrangementer, der er i Centret, og det er 
en rigtig glædelig udvikling. Det resulter jo i, at der er plads til færre ude fra byen. Det er 
selvfølgelig træls at afvise nogen af den grund, men en udbygning af lokalerne  er nok lidt 
ude i fremtiden. 
 

 
 
Det er hensigten der skal være brugerbestyrelser ved alle plejehjem i landet. Og i Vejle 
kommune er 5 plejecentre (deriblandt Kastaniehaven) udvalgt til køre det som forsøg i de 
næste 2år. Der er lige valgt personer til bestyrelsen på Kastaniehaven, og de skal konstitue-
res først i det nye år. I Kastanierådet håber vi på et godt samarbejde, og vi fortsætter som 
hidtil med at søge tilskud, og afholde arrangementer, Og rådet kører stort set uændret vi-
dere. Jeg håber føret og fremmest den nye bestyrelse bliver til gavn for beboerne. Kastanie-
rådet har jo medlemmer i husrådene, men det har været svært i coronatiden at få det til at 
fungere.  
 
Erik Andersen 
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Dagligdagen på Kastaniehaven 

Jeg hedder Susanne, er 43 år er gift med Thomas og vi har tre børn. Jeg startede på kastanieha-
ven den 7/11 2022, hvor min stilling primært er i Aktivitetscentret, Derudover vil jeg være at se 
i husene om morgenen. Jeg er uddannet Social- og sundheds assistent i 2008 og har siden arbej-
det i ældreplejen. 12 år på en Demensenhed og 2 år på et somatisk plejecenter. 

Jeg elsker at hækle og strikke samt masser af andet håndarbejde. 

Jeg har allerede oplevet en masse. 

- Der har været Quiz, hvor jeg blev fascineret over hvor meget snak der kunne 
komme ud af et enkelt lille spørgsmål. Hvor meget de ældre lever sig ind i det. 

- Vi har haft besøg af en 6. klasse fra Jelling til fællessang, dette var noget der 
bragte meget glæde blandt de ældre. Vi sang blandt andet ”Volvo B18 – 210” 
hvor nogle fra 6. klasse var oppe og lave fagter til, hvilket var til stor glæde for de 
ældre, da de synes, det er fantastisk at se så unge mennesker stå der og hygge sig 
foran dem. 

- Svend Åge Mandsen har været forbi og vist film fra Anlægsfesten i Give år 
1976 – Dette var en stor succes, der var flere der kunne genkende gaderne, perso-
nerne og selve dagen. Det var rigtig hyggeligt at opleve hvordan sådan en film, 
kan bringe minder frem hos borgerne. 

Det var en stor succes, som gentages igen til januar 2023. 

- Bustur ud i det hvide – vi kørte en tur ud i det fri en dag hvor sneen havde lagt 
sig så fint på markerne. Sikke en snak der kom borgerne imellem om gamle dage, 
når vi kørte rundt og så naturens skønne former og farver. 

- En fredag fik vi besøg af en dagplejer med hendes 4 dagplejebørn, de var med 
til ”stolegymnastik”. Der blev leget/trænet med faldskærm, ærteposer og en stor 
bold. Det var noget alle hyggede sig med, det fik en del smil og grin frem på læ-
berne hos både små som ældre. 

- Vi var på bustur til Plantorama i Vejle, for at se juleudstillingen / juleudsmyk-
ningen. Det var en fornøjelse at opleve sammen med borgerne, for der er kommet 
meget nyt og utraditionelt julepynt frem siden de var unge. 

Det var skønt at høre, hvad de syntes om det nye og utraditionelle julepynt, og 
høre dem fortælle om julen som de husker den. 

- Vild med dans tiltrak mange. Dejligt, at selv om man er afhængig af en kørestol, 
at se hvor meget de nød at sidde og lytte til musikken og se dem der var ude at 
danse. 

Flere var også ude og få en svingom, her kunne jeg se fornøjelsen i deres øjne, 
fordi de strålede af glæde. 
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Jeg er rigtig glad for at være en del af teamet i Aktivitetscentret og at være med til alle de for-
skellige aktiviteter der er i Aktivitetscentret. Det at se hvor meget det giver til borgerne i hu-
sene, og de visiterede borger der kommer i centret. 

Det er dejligt at opleve den forskel der kan ske i løbet af aktiviteten med borgerne. Eksempel 
kan være en borger der sidder og er meget træt, når vi har ”vild med dans”, hvor efter en lille 
tid, vågner borgeren mere 

op og er til stede i musikken og stemningen. Det er noget af det, jeg har stor fokus på af opleve i 
løbet af en aktivitet. 

Jeg synes det er dejligt, når jeg kan få ”glimtet” frem i borgernes øjne, for så ved jeg, at det har 
været en god oplevelse - en stjernestund for dem. 

 Susanne 

 
 

 
Juletræ 

Vi har igen i år fået doneret et fint juletræ af Brian Nielsen fra Skovfogedstedet. Træet er blevet 
fint pyntet og spreder juleglæde i centerbygningen hos alle der kommer forbi. Træet står klar 
til julefrokost og koncert med Lene Siel imorgen. Vi siger tusind tak til Brian for endnu et flot 
træ. 
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Kommende arrangementer i Centret 
Dato Arrangement 
Hver mandag  Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangemen-

ter 
Hver torsdag Fællessang kl. 10–11, hvis ikke der er andre arrange-

menter  
Sidste fredag hver måned Vild med dans kl. 10–11 
Tirsdag den 10. januar Gudstjeneste kl. 14,30  
Tirsdag den 24. januar Gudstjeneste kl. 14,30  
Se dato i Centret Wienerkoncert (T) 
Tirsdag den 7. februar Gudstjeneste kl. 14,30 
Tirsdag den 21. februar Gudstjeneste kl. 14,30 
Tirsdag den 7. marts Gudstjeneste kl. 14,30 
Tirsdag den 21. marts Gudstjeneste kl. 14,30 
Torsdag den 23. marts Påskefrokost med Halfdanskerne (T) 

 
Forårets program er ikke endelig datosat, så følg med på opslag og på vores Face-
book-side. 
 
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 tidligst ske 4 uger før 
arrangementet på opslagstavlen ved indgangen eller på tlf. er 2497 5476. 
 

 
 
 
 

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 13 
Deadline for aflevering af stof er 23.03.2023 
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com . 
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg. 

mailto:ingerastrup@gmail.com
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