
 

 

 

 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 
Tak for samarbejdet i 2021. 
December måned har budt på mange hyggelige aktiviteter selvom nogen af 
aktiviteterne blev ændret en lille smule og et par blev aflyst. 
 
Tilmeldinger til jul og nytår 
Det er igen i år desværre oplevet, at der kommer tilmeldinger til jul/nytår langt 
efter tilmeldingsfristen. Det er vigtigt at fristerne bliver overholdt for at sikre at 
der er tilstrækkeligt mad både til beboere og pårørende. Vores mad kommer 
fra Madjyden – derfor har vi ikke selv indflydelse på tilmeldingsfristen. 
 
Corona-pas 
Vi vil endnu en gang minde alle besøgende om at vise gyldigt Coronapas 
inden besøg på Østervang. Derudover skal alle bære 
mundbind/ansigtsværnemiddel når man kommer på besøg. Der skal holdes 
afstand og kontaktpunkter rengøres. 
 
Vi håber I alle kommer godt ind i det nye år og lad os håbe at 2022 bliver 
året, hvor Corona slipper sit tag i os. 
 
Mange nytårshilsner fra Østervang 
 
Orientering fra Østervangs Venner: 
Østervangs Venner ønsker alle et rigtig godt nytår.  
Medlemskontingent for 2022 er 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 for beboerne. 
 
Mange hilsener og godt nytår 
 
Østervangs Venner 
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Julemarked 
D. 27. nov. Blev der 
afholdt julemarked på 
Østervang og det var 
rigtig hyggeligt! 
Der var underholdning 
ved Kisser og Søren og 
der kunne købes mange 
fine ting ved boderne.  
 
Som altid var især 
tombolaen et stort hit – 
og det forstår man godt 
med alle de fine og gode 
præmier man kunne 
vinde. 
Østervangs Venner 
havde indsamlet mere 
end 300 gevinster både 
hos private og 
virksomheder. 
På under 2 timer blev 
lodderne solgt. 
 
Et stort tak for det store 
stykke arbejde som 
Østervangs Venner 
udfører i forbindelse med 
julemarkedet på 
Østervang. 
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Julefrokost 
Julefrokosten blev 
afholdt i centeret, hvor 
der blev spist, hygget, 
snakket, skålet og 
danset og Citrondrengen 
underholdte med musik.  
Elever fra friskolen var 
også forbi for at synge 
Lucia-sang med god 
afstand. Hvor var det 
hyggeligt. 
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Hente juletræ 
I starten af december var 
vi ude for at fælde og 
hente juletræ. Det var en 
kold fornøjelse, men så 
var det ekstra rart at 
komme tilbage i bussen 
og få varm kakao og en 
lille småkage. 
 
 
Juledekorationer: 
Der er også lavet mange 
fine juledekorationer 
både til begge afdelinger 
og nogle af beboerne fik 
også deres egne 
dekorationer med hjem i 
boligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keld hygger i 
dukkevognen. 



 

 

 

Harpespil 
 
2 gange i december har 
vi haft glæden og 
fornøjelsen af Mariann 
Mikkelsens harpespil. 
Det gav en helt særlig 
afslappet stemning med 
hendes smukke stemme 
og det magiske 
harpespil. 
Især sange som Solen er 
så rød mor, Dejlig er 
jorden og Spurven sidder 
stum bag kvist var nogle 
af de sange beboerne 
sang godt med på. 
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Julemand 
Beboerne fik besøg af 
julemanden d. 21. 
december. 
 
På en kold, men smuk 
formiddag fik beboerne  
igen i år besøg af 
julemanden. Julemanden 
skabte stor glæde og 
begejstring hos de ældre 
som kunne kigge, danse, 
synge og grine sammen 
med julemanden 
gennem vinduerne og 
lytte til hans fortællinger 
og musik igennem 
hovedtelefoner. På den 
måde kunne beboerne 
blive indenfor i varmen 
og sidde med god 
afstand ved alle 
vinduespartierne. 
Oplevelsen hjalp 
gevaldigt på 
julestemningen. 
 



 

 

 

Pyntning af juletræ 
D. 22/12 fik vi pyntet 
juletræet på begge 
afdelinger. Det gav gode 
snakke om jul og dejlige 
minder blev vækket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaver, kransekage og 
bobler  
D. 23/12-21 var 
Østervangs Venner forbi 
for at ønske alle en 
glædelig jul med 
kransekage, bobler og 
julegave til alle. 
Samtidig fik vi sagt farvel 
til Lene A.Nielsen som 
starter nyt job fra 1/1-22. 
Vi ønsker Lene held og 
lykke fremadrettet. 
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