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Kastaniehøj har købt nye højskolesangbøger, 19. udgave. Med økonomisk hjælp fra Y’s Mens
Clubben og pensionisthøjskolen (Kastaniekoret) har vi købt 80 stk. alm. udgave, 10 stk. stor udgave
og 1 nodebog. De 80 får plads i reolen/salen og resten i højre skab i hjørnelokalet. Samme sted får
de fleste Puls-sangbøger også fremover plads.
Hvis nogen skulle have interesse i de gamle højskolesangbøger (16. udgave – fra De Unges Hjem)
kan undertegnede kontaktes.
Den 1. december begyndte vi med betalt ugentlig rengøring af de 3 toiletter, gangarealet og de 2
køkkener ved salen/troplokalet/klublokalet. Aftalen gælder det næste år hvorefter den evalueres
af bestyrelsen. Det skulle gerne gøre det lettere for dem der påtager sig den frivillige rengøring
hver 14. dag og samtidig give renere forhold.
Hjertestarteren skal efter planen sættes op inden jul. Den placeres under overdækket ved
indgangen, så den er frit tilgængelig for byens borgere. Kastaniehøj har påtaget sig at leverer den
strøm der skal til for at holde det skab hjertestarteren hænger i, varmt.
Hjertestarteren og serviceaftale de første 5 år, er betalt via sponsorater. Derfor vil der være en
sponser plade ved siden af skabet.
De grå plasticstole i troplokalet bliver udskiftet inden jul. Hedensted kirkecenter har tilbudt os
overskuds stole og borde på meget favorable vilkår, efter indretningen af deres nye lokaler. Det er
samme slags som dem vi har i salen, med blåt sæde.
Nogle af de borde vi i dag har i salen og troplokalet har fået ”mærker af tiden tand og flittigt brug”.
De flyttes til Smedegade 33, som arbejdsborde mm. Og det samme med 30 stk. af de grå stole.
Resten af stolene sættes på lager til brug for evt. udendørs arrangementer o.lign.
I den forbindelse bliver der ryddet grundigt op på Kastaniehøj lageret. Her står bl.a. fronten af en
gammel talerstol fra De Unges Hjem (hang i salen en periode). Hvis nogen er interesseret i den
kan undertegnede kontaktes inden jul. Viser ingen interesse for den forsvinder den fra lageret.
Covid-19 har igen påvirket organisationernes aktiviteter på Kastaniehøj. Stort set alle
voksenaktiviteter er lukket ned. De ugentlige børne- og ungdomsaktiviteter afvikles hovedsageligt
udendørs, mens alle større arrangementer er aflyst til først i det nye år!
Af samme årsag har 2 offentlige institutioner lejet sig ind til regelmæssige personalemøder, midt
på dagen. Når hele personalegruppen skal mødes er der brug for ekstra plads for at kunne holde
den nøådvendige afstand.
Ingen julestue på Kastaniehøj som start på adventstiden, er lidt tomt. Men Y’s Mens Clubben har
åbent for salg af juletræer og vi ønsker hinanden god arbejdslyst med salget.
Tak for samarbejdet i 2020. Med ønsket om mere normale tilstande i 2021, ønsker Kastaniehøjs
bestyrelse glædelig jul og godt nytår til alle med interesse for Kastaniehøj.
Søren Damsbo.

