
 

 

 

 

Nyt fra ledelsen: 
Jeg vil gerne orientere jer om, at jeg har fået en ny stilling pr. 1. januar 2022 
og derfor stopper jeg, som leder på Østervang.  
 
Derfor vil jeg gerne sige jer alle tak for vores samarbejde og jeg vil ønske jer 
alle al mulig held og lykke fremover.  
 
De bedste hilsner Lene Arved Nielsen 
 
Døgnforplejning 
Ændring af pris for levering af døgnforplejning 
Vi skal hermed meddele, at byrådet har vedtaget, at prisen for en 
døgnforplejning fra 1. januar 2022 er kr. 3.880,00 pr. måned. 
Beboerne har mulighed for fravalg af hele døgnforplejningen, middagsmaden 
og eller aftensmaden senest 5 dage før leveringen jfr. kvalitetsstandarden.  
Fravælges hele døgnforplejningen modregnes kr. 128,00 pr. dag. 
Fravælges dele af døgnforplejningen modregnes: 
Det varme måltid kr. 43,00 
Det kolde måltid kr. 43,00. 
 
Venlig hilsen 
Dorthe Vogt Rasmussen, Leder af Madjyden og Plejecentre 
 
Tilmeldinger:  
Sidste tilmelding til spisning om aftenen d. 24. og 31. dec. er på fredag d. 
26/11 kl. 10. Tilmelding kan ske til marrasm@ikast-brande.dk eller på tlf. 
99605805. 
D. 8/12 er der adventsgudstjeneste. Tilmelding til marrasm@ikast-brande.dk 
D. 9/12 er der julefrokost for beboerne og pårørende i centeret. Tilmelding 
senest den 1. december til Solveig 29622205 eller Marianne 99605805. 
 
Julemarked:  
Vi håber på at se så mange af jer som muligt til vores julemarked på lørdag d. 
27/11-21 fra kl. 9-13. Husk Corona-pas som vil blive tjekket ved indgangen. 
 
Vintertid: 
Det er ved at blive koldere udenfor og derfor må alle beboere gerne have 
vanter og hue til vores gå- og cykelture. 
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Bevægelse og 
ballonspil 
 
Der spilles ballonspil 
med den helt store 
ballon som skaber lyst til 
bevægelse og en masse 
grin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortens aften 
D. 10/11 blev der holdt 
Mortens aften på begge 
afdelinger og Østervangs 
Venner var med til at 
skabe en ekstra god og 
hyggelig middag. 
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Besøg af dagplejen 
 
Hygge, leg og snak 
sammen med dagplejere 
og dagplejebørn. 
Børnene skaber ekstra 
liv, smil, bevægelse og 
glæde hos beboerne. 
Det er fantastisk at se 
hvordan begge parter 
gerne vil hinanden.  
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Julebagning 
Der er allerede godt 
gang i 
juleforberedelserne. 
 
I denne uge har vi bagt 
de første julesmåkager, 
hørt den første julemusik 
og Østervangs Venner 
har hjulpet med få startet 
på juleoppyntningen. 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Østervang nov/dec. 2021 



 

Frivilligfest 
D. 18/11-21 blev der 
afholdt fest for Østervangs 
Venner som tak for den 
store indsats de yder for 
beboerne på Østervang. 
Til festen kom der 
pludselig besøg af Ida og 
Karen (som til hverdag 
hedder Lene og 
Marianne). 
Ida og Karen fortalte hvor 
fantastisk det er at de 
frivillige kommer og skaber 
aktiviteter og 
arrangementer for 
beboerne. Nårh jaa så var 
de nu også lidt gavmilde 
med at dele ud af spritten. 
 
 
Bondegårdsdyr 
Østervangs Venner har 
fået bevilget 30.000 kr. fra 
sundhedspuljen i Ikast-
Brande Kommune til 
livagtige bondegårdsdyr i 
glasfiber. Der skal skabes 
et bondegårdsmiljø foran 
plejecenteret, som kan 
være attraktiv for både 
beboere, pårørende og 
frivillige, men også borgere 
i lokalområdet. Dyrene er 
så småt ved at flytte ind og 
skal skabe et aktivt, 
legende og sansende 
område. Derudover skal 
de bidrage til skabe 
samtaleemner, 
bevægelse, samt 
meningsfuld beskæftigelse 
for beboerne. 
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