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Kære pårørende  

Et lille ekstra nyhedsbrev i forbindelse med de sidste nye retningslinjer. Se disse på næste 

side. 

Vi ved at det er en svær tid, hvor vi alle hele tiden skal være omstillingsparate. Som det 

ser ud lige nu stiger smittetrykket og derfor håber vi at alle vil hjælpe og bidrage til, at vi 

forebygger smittespredning, så vi sammen kan komme igennem denne tid på bedste vis. 

Det store årlige julemarked på Østervang er desværre aflyst, da vi ikke kan forudse hvilke 

restriktioner der vil gøre sig gældende på dette tidspunkt. De frivillige gør et rigtig stort 

stykke arbejde i forberedelserne som skal opstarte allerede i starten af november. For at 

deres arbejde ikke bliver forgæves har vi i fællesskab besluttet at aflyse julemarkedet. 

Vi forsøger at holde fast i julehyggen på Østervang med julebagning, juleoppyntning, 

juleklip, julemusik, julegudstjeneste og julebanko. Vi håber på at kunne skabe en dejlig 

julestemning trods de anderledes vilkår. 

Vi er glade for at vi igen i år kan invitere pårørende til juleaften og nytårsaften trods 

restriktioner – selvfølgelig med forbehold for ændringer, hvis der kommer yderligere 

restriktioner. Se invitation til juleaften/nytårsaften på side 3.  

 

 

 

  

 

 

Ekstra nyhedsbrev 6.november 2020 
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Sidste nye retningslinjer på Østervang 

Østervang skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker 

under behørig hensynstagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg 

gennemføres på en forsvarlig måde. 

Disse retningslinjer er derfor vigtig at du som besøgende kender og overholder: 

 Besøg skal fortsat bookes og kan ske ved henvendelse til Østervang. For 

afdeling Nord bedes du ringe til 99605811 og for afdeling Syd 99605821 

 Der kan bookes besøg med deltagelse af 1-2 besøgende af max 1 times 

varighed 

 Du skal anvende ansigtsværnemidler (mundbind –type 1 eller 3-lags 

stofmundbind) Mundbind skal påtages ved indgangen og tages af ved 

udgangen. Der er ikke krav om mundbind i boligen, men det anbefales 

 Mundbind/visir for personale gælder kun, når der ikke kan opretholdes 2 

meters afstand til borgeren  

 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

 Besøget indendørs skal foregå i borgerens egen bolig – gå direkte dertil 

 Host og nys i dit ærme 

 Hold afstand 

 Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns fysisk kontakt 

 Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter. 

Besøgende bedes rengøre de kontaktpunkter man kommer i berøring 

med 

 Besøgende kan gå tur med 2 meters afstand  

 Besøgende kan køre tur med kørestolsbrugere, da borgeren i kørestolen 

vender ansigtet væk fra den besøgende og derved begrænses risikoen for 

smitte 

 Har du symptomer der er forenelige med covid 19, bør du ikke komme på 

besøg. Dette er gældende indtil 48 timer efter symptomophør 

 

Vi skal stå sammen ved, at holde afstand 

(rev.  4/11 - 2020)  
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Kære pårørende 

Jul og nytår nærmer sig og dermed også en afklaring om,  

hvordan vi forholder os d. 24.12 og 31.12, såfremt de nuværende retningslinjer fortsat gør 

sig gældende. 

Beboerne har mulighed for at fejre jul og nytår på følgende måder: 

 På den enkeltes afdeling med de øvrige beboere og personale 

 Eller på besøg hos familien 

I har som pårørende mulighed for at deltage i juleaften/nytårsaften på Østervang på en 

af de følgende 2 måder: 

 Med 1-2 besøgende, som vælger at spise i beboerens bolig og fejre jul/nytår der. Vi 

har brug for at I som besøgende er behjælpelig med f.eks. borddækning, tage af 

bord, sætte i opvasker mm. 

 Med 1-2 besøgende som kan deltage i afdelingen med de øvrige 

beboere/pårørende/personale og bidrage til opgaver omkring måltidet f.eks. tage af 

bordet, oprydning mm. 

Når I kommer som besøgende skal I fortsat følge retningslinjerne om at holde afstand, god 

håndhygiejne, rengøring af kontaktpunkter, brug af mundbind, host/nys i ærmet og har du 

symptomer som er forenelige med Covid 19 bedes du blive hjemme. 

Såfremt der igen bliver ændret i retningslinjerne kan vi være nødsaget til ændre planen. 

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Østervang. 

Tilmelding til juleaften/nytårsaften sker til Østervang tlf.: 99605800 eller på mail til 

Marianne: marrasm@ikast-brande.dk 

Juleaften senest d. 23/11-20 

Nytårsaften senest d. 3/12-20 

Vi håber på sammen med jer på bedste vis at skabe en rigtig hyggelig jul og nytår 

Mange julehilsner fra personalet på Østervang 

Invitation til 

juleaften/nytårsaften 

mailto:marrasm@ikast-brande.dk
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Græskarudskæring på 

begge afdelinger.  

 

Nogle beboere var med til at 

skære ud, andre havde 

fingrene i ”kødet”.  

Nogle var med til at 

bestemme udtrykket og 

andre deltog blot i hyggen 

omkring det.  

En rigtig hyggelig 

eftermiddag. 

Livet på Østervang – oktober 2020 
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Der cykles fortsat 

mange dejlige ture i og 

omkring Klovborg. 

Beboerne pakkes godt 

ind og så er det ellers 

bare afsted. 

Turene giver altid 

anledning til mange 

gode snakke om bl.a. 

årstiderne, vejret 

livshistorier mm. 

 

Livet på Østervang 
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Der skrælles og skæres 

æbler til den helt store 

guldmedalje. 

Der blev i fællesskab 

lavet en rigtig stor 

portion æblegrød. 

Æblerne gav anledning 

til mange gode snakke 

om tidligere frugthaver 

om æble skrælning, 

æblegrød, æblekager, 

æbletærter mm. 

Livet på Østervang 
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Eftermiddagshygge med 

kortspil. 

  

 

 

 

 

Den 5/11 havde vi 

besøg af Teater 

Magistraten der opførte 

stykket ”Husker” 

udenfor, mens beboerne 

havde høretelefoner på 

og kunne dermed sidde 

inden for og følge med.  

Vi blev med fortælling 

og lyrik ført igennem 

hverdagsmusik fra 

50’erne, 60’erne og 

70erne. En rigtig god og 

anderledes oplevelse, 

som fangede os alle. 

 

 

Livet på Østervang 
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Hvis I skal booke tid til besøg eller tale med personale om diverse ting, vil vi gerne 

bede jer om primært at ringe mellem kl. 10-11, 13-14 og 19-20. Dette for at sikre at 

der er bedst mulig tid til at tale med jer. 

Telefonnr.: 99605800 

 

Mange efterårshilser fra os alle på Østervang 

 

 

Jeres kontaktmuligheder 


