
 
 

 

 

Kære pårørende 

Vi nyder alle at der er åbnet lidt mere op for aktiviteter og samvær på tværs af 
afdelingerne. 
Vi håber selvfølgelig på at der snarest er mulighed for at I som pårørende kan 
blive inviteret med til diverse arrangementer, så der igen kan skabes fælles 
oplevelser. 
Vi nyder også at vi sammen kan se, at foråret for alvor titter frem i buske, træer 
og blomster. Forårsfornemmelserne og de varmere solstråler har en positiv 
indvirkning på humøret og livskvaliteten.   
 
Der må nu afholdes gudstjenester med 1 m. afstand i centeret og der må synges 
med 2 m. afstand. Som nævnt tidligere må de frivillige komme i huset og de skal 
overholde samme retningslinjer som personalet. 
Busserne kan benyttes til ture hvor vaccinerede overholder 1 m. afstand og ikke 
vaccineret 2 m. afstand. 
Vi anbefaler fortsat at besøgende bærer mundbind, afspritter hænder og 
kontaktpunkter og holder afstand. 
 
Tøjvask:  

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har mulighed 

for at vaske tøj i hånden og derfor skal 

beboeren eller pårørende selv vaske f.eks. 

uldtøj. Tøjet må gerne kunne tåle 

tørretumbling. Vi anbefaler desuden at 

undertøj og håndklæder holdes i samme 

farve/nuance for at undgå risikoen for 

misfarvning. Dette har også betydning for om 

vi kan samle tøjet i en stor vask frem for 

mange små.  

Vi håber på jeres forståelse.  

Mange forårshilsner  
fra os alle på Østervang  
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En fantastisk minikoncert 

med Richard Ragnvald på 

Østervang d. 21/4-21.  

 

Solen skinnede, flaget var 

hejst, drinksvognen var 

fyldt op med lækkerier og 

alle var klar til en tiltrængt 

fest. 

 

Nogle beboere sad inde og 

kunne følge med igennem 

åbne vinduer, mens andre 

var med uden for. 

 

Der blev danset, sunget, 

vinket, grinet og i det hele 

taget bare hygget og 

snakket både inde og ude.  

 

Det var en rigtig god og 

festlig formiddag. 
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Richard Ragnvald på 

den mobile scene foran 

Østervang.  
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Endnu et dejligt besøg 

af børnehaven d. 

19.april. 

 

Det var første gang i 

år, hvor vi kunne se 

hinanden udenfor og 

hvor var det skønt. 

  

Børnehavebørnene 

sang et par sange og 

de havde lavet 2 rigtig 

flotte fuglekasser til os 

som alle børnene 

havde deltaget i at 

male. 

 

Fuglekasserne er nu 

hængt op i gårdhaven 

og sansehaven, og vi 

håber der snart flytter 

en fuglefamilie ind. 
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Det er helt fantastisk at 

komme ud at cykle i 

solskinsvejr, dufte foråret 

og se at grene og blomster 

springer ud. Det smitter 

helt sikkert af på humøret. 

 

Østervang er så heldige at 

Østervangs Venner har 

fået foræret en Richshaw 

cykel af en af vores 

beboere og det betyder, at 

vi nu har 3 cykler til at 

cykle på og har dermed 

mulighed for at få endnu 

flere beboere med på tur.  

Dette er vi meget 

taknemmelige for. 

 

Vi kan stadig godt bruge 

flere cykelpiloter, så hvis 

du eller kender en der 

kunne have lyst til at blive 

oplært i cyklerne, så 

kontakt vores 

ergoterapeut Marianne på 

99605805. 
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Skubbeholdet nyder også 

det lidt varmere vejr.  

 

Gederne har fået gedekid 

og de kommer nysgerrigt 

hen for at hilse. 

 

Maj måned byder på de 

faste ugentlige aktiviteter. 

Derudover skal vi have sået 

lidt i urtehaven. Hvis der nu 

skulle være nogle af jer, der 

ligger inde med diverse frø, 

vil vi meget gerne modtage 

disse. 

 

Vi har også planlagt 2 

udflugter til Givskud Zoo 

med madpakker og de 

frivillige arrangerer 

pinsefrokost. 

 

På sidste side finder i alle 

aktiviteterne for maj og på 

næste side er der 

orientering fra Østervangs 

Venner. 
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Efter den igangværende pandemi, der det sidste års tid har hærget, er det virkelig 

dejligt at forårslyset nu giver håb om mere åbning for Østervangs beboere og ”alle 

” vennerne. 

Vi glæder os over at må være med til lidt mere åbning, hvor vi må samles flere, det 

giver muligheder for nye oplevelser/adspredelser for beboerne. 

Østervangs Venner har under nedlukningen arbejdet lidt i det skjulte, vi har søgt 

og fået tildelt midler, så vi kunne købe en stor Touch and Play Skærm hjem til 

Østervang. Den håber vi kan blive til meget glæde, med de mange muligheder der 

er i den. 

Sidste forår sørgede ”Vennerne” for indkøb og beplantning af krukker og arealer 

ved Østervang, så ansigtet udadtil var imødekommende. 

Vennerne lavede flotte salgs kreationer op til jul. Julemarked kunne vi ikke 

afholde, men udendørs salg af kirkegårdspynt gik forrygende. Indtægterne går 

ubeskåret til aktiviteter og arrangementer. Tak fordi så mange støtter op og køber 

det fremviste. 

De ugentlige aktiviteter som banko, gymnastik, hygge/spil, skubbe/gåture, tur med 

Senior Expressen, har vi udført siden oktober, med de restriktioner der påkræves. 

Ude på afdelingerne har vi også bidraget med julefrokost, fastelavnsfest, 

påskefrokost osv., og naturligvis har vi været behjælpelig med at pynte op på 

afdelingerne til højtider. 

Alt sammen i tæt samarbejde med personalet. 

Det sidste er at Vennerne via en beboer har fået tildelt en ny Rickshaw cykel, så vi 

nu råder over tre. Det bliver rigtig dejlig, her i fremtiden at komme ud i den friske 

luft og mærke solens stråler og vindens susen på huden. 

Vi vil altid ønske der var flere, der melder ind som frivillig. Det behøver ikke være 

fast, men kan også være ad hoc ud fra mdr. aktiviteterne, - lidt har også ret. 

Måske har I også andre emner at byde ind med. 

Det kunne være en anden måde at være sammen med jeres pårørende på med 

fælles oplevelser. 

 

Orientering fra Østervangs Venner 



 
 

Sidste års nedlukning bevirkede, at vi ikke fik udsendt nye medlemskort - deraf 

ingen indtægter. Vi håber I vil tage venligt imod her i 2021. 

Medlemskontingent i indeværende år 100 kr. pr. person. 

Kontingent kan indbetales på: 

På Mobil Pay 3083su – mærket kontingent 

eller konto: 7393 4164051957- mærket kontingent (gerne stue nr.) 

Desuden modtages støttebeløb med stor TAK 

Jo flere bidrag/ medlemskort jo mere kan vi være med til at forsøde tilværelsen, 

med underholdning og arrangementer. 

 

Mange hilsener og god sommer. 

Østervangs Venner 

 

 
 

 

 

 



 
 

Aktiviteter i maj 2021 

Med forbehold for ændringer og aflysninger  Ved spørgsmål kontakt 

ergoterapeut Marianne Rasmussen  

Dato Aktivitet Tidspunkt 

1.   
2.   

3.   

4. Wellness afdl. Nord v. Marianne 9.30 
5. Gym. med frivillige 10.30 

6. Cykeltur /  Bustur m. frivillige 9.30 / 13.30 

7. Cykeltur  9.30 

8.   

9   

10. Skubbehold og besøg af børnehaven 10.00 

11. Wellness afdl. Syd / banko 9.30 / 10.30 
12. Gudstjeneste i centeret 14.00 

13. Kr. himmelfartsdag  
14.   

15.   

16.   
17. Udflugt til Givskud Zoo med madpakker 9.30 

18.   

19. Gymnastik m. frivillige 10.30 

20. Cykeltur /  Bustur m. frivillige 9.30 / 13.30 
21. Pinsefrokost   12.00 

22.   

23. Pinsedag   
24. 2. pinsedag  

25.   

26. Gudstjeneste i centeret 14.00 
27. Banko / spil med frivillige 10.30 / 15.00 

28. Cykeltur 9.30 

29.   
30.   

31. Udflugt til Givskud Zoo med madpakker 9.30 


