
 

Kære pårørende 
Endelig kan vi byde første 
forårs måned velkommen, 
og vi kan allerede mærke at 
dagene er blevet lysere og 
længere. 
 
Skubbe/gåholdet er afsted 
hver 2. mandag og kan rigtig 
følge med i at foråret så 
småt er på vej. Enkelte 
steder er der knopper på 
træer og buske, fulgene 
kvidrer og vi har plukket 
vintergækker og erantis. 
 
 
 
Østervangs Venner afholder 
banko 1-2 gange i mdr. og 
det er altid er en stor 
succes. 
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Krondiamantbryllup 
 
Den 8. februar fejrede 
Leo og Magdalene  
Krondiamantbryllup og 
afdeling Nord var 
inviteret med til fest. Det 
var en rigtig hyggelig 
fejring.  
Endnu engang stort 
tillykke med 
krondiamantbrylluppet. 
 
 
Ballonspil  
Der spilles ballonspil i 
centeret. Den ekstra 
store ballon kan som 
altid fremkalde en masse 
smil og grin og ikke 
mindst motivation for 
bevægelse. 
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Hverdagshygge 
Både ægte og kunstige 
dyr skaber glæde os 
beboerne.  
Katten Keld kan nogle 
gange være lidt svær at 
finde, da han har det 
med at gemme sig de 
skøreste steder. Det kan 
dog være en god 
motivation for beboerne 
at komme ud at gå lidt 
og lede efter ham. Her 
på billedet var han godt 
kamufleret i 
vaskerummet. 
 
 
 
 
 
 
 
Der afholdes fredags 
quiz omkring fugle og 
årstidens blomster. Der 
blev afsluttet med gode 
gamle sange som blev 
afspillet på touch and 
play skærmen. 
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Fastelavnsforberedelser 
Der klippes fastelavnspynt til 
ophæng.  
Nogle beboere klippede, 
andre mærkede på kartonen 
og andre kiggede blot på. 
 
 

 

 

På begge afdelinger er alle 
på den ene eller anden 
måde blevet inkluderet i at 
dekorere tønderne med 
flotte farver. Det skabte 
mange gode snakke om 
fastelavn.  
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Nyt fra Østervang, marts 2022 

Besøg af børnehaven 
Mandag d. 21. februar havde 
vi udendørs besøg af 
udklædte børnehavebørn. 
Der var en dinosaur, løve, 
tiger, kriger, en abe og en 
heks. Der blev vinket og 
sendt store smil igennem 
vinduerne og børnene sang 
fastelavnssange.  
 
Bagefter var børnene forbi 
dyrene. Koen blev malket og 
får og grise blev klappet og 
fodret med græs. Dejligt at 
både dyr og børn kan skabe 
liv, glæde og samtaleemner 
hos beboerne. 
 



 

Fastelavnsfest 
 
Der blev fejret fastelavn i 
centeret, hvor hver afdeling 
havde hver sin tønde. De 
beboere der havde lyst fik 
hat på og man kunne tydeligt 
mærke en festlig stemning 
og beboerne var meget 
motiveret for både at synge 
fastelavns sange og slå 
katten af tønden. 
På afdeling Nord var det Leo 
der blev 
Kattekonge/dronning og på 
afdeling Syd var det Helene. 
Stort tillykke. 
 
Efter tøndeslagning var der 
fastelavns middag på 
afdelingerne, hvor 
Østervangs Venner havde 
sørget for tarteletter og 
ribbenssteg og Janne som 
er vores køkkendame havde 
bagt fastelavns boller. 
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Afholdelse af generalforsamling Østervangs Venner 

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 13.30 

I centret på Østervang. 
Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af referent 

4. Valg af 2 stemmetællere. 

5. Formandens beretning. 

6. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

     På valg er: Sonny Kristensen 

  Alice Skærlund 

        Valg af suppleanter. 

På valg er: Else Marie Kristensen 

            Lis Jonassen   

9. Valg af revisor: på valg er Oda Rasmussen 

10. Valg af revisor suppleant:  Frederik Kristensen 

11. Vedtagelse af kontingent: bestyrelsen foreslår kr. 100 pr. person 

/år. 

12. Eventuelt. 

 

Østervangs Venner er vært ved efterfølgende kaffebord. 

Her kan drøftes stort og småt – kom med ris/ros til bestyrelsen og gerne 

ønsker/forslag til arbejdet omkring beboerne på Østervang. 

 

       Mvh.  

Østervangs Venner 
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Husk at købe medlemskort til bussen, 50 kr. for et år. Med et 
medlemskort til bussen er det muligt for beboerne at komme med 
på bl.a. torsdags busture ud i det blå og andre ture der arrangeres. 
 
Medlemskort kan købes ved indbetaling til konto: 7393 4164016345 
Mobil Pay: 5929tq 
Eller kontant på Østervang. 
Påfør venligst stue nr. til registrering. 
 
Med venlig hilsen 
Bussens Venner. 

 

 

 

 

Nu hvor vinteren går på hæld og min første måned på 
Østervang er ved at være gået. 
Jeg kigger tilbage på en måned der er fløjet afsted, med 
introduktion til et nyt hus, nye mennesker omkring mig lige meget 
hvor jeg kigger hen, til nye elektroniske systemer, nye rammer, nyt 
alt!! Det har været en fantaktisk måned, som jeg ikke har fortrudt et 
sekund. Jeg glæder mig meget til at komme lidt mere ind i det hele, 
så jeg rigtig kan komme til at fokusere på de områder vi skal have 
plejet, men også udviklet.  
Desværre blev februar også den måned, hvor Corona fik fat på 
Østervang. Både blandt beboere og medarbejdere. Vi har heldigvis 
været forskånet for hårde forløb, og sådan håber vi det bliver ved 
med at være. Alle har været gode til, at yde lidt ekstra i denne tid, 
hvor vi desværre har været ramt af sygdom. 
Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle involverede 
parter på Østervang.  
 
Venligst Lone Skrydstrup Pedersen. 

Nyt fra Bussens Venner, marts 2022 

Nyt fra ledelsen, marts 2022 



Aktiviteter for marts 2022 

   

 

 

Dato Aktivitet Tidspunkt 

1. Hygge for pensionister v. Oda 13.30 

2. Banko v. Østervangs venner 10.30 

3. Spilleeftermiddag m. Kate afdl. Nord 15.00 

4. Wellness v. Marianne 10.00 

5.   

6.   

7. Billedlotteri v. Østervangs Venner 10.30 

8. Frederik og co. spiller harmonika i centeret 

Hygge for pensionister v. Oda 

10.00 

13.30 

9 Gymnastik v. Østervangs Venner  

Gudstjeneste 

10.30 

14.30 

10. Bustur  13.30 

11.   

12.   

13.   

14. Gå/skubbehold 10.00 

15. Hygge for pensionister v. Oda 13.30 

16.   

17. Spilleeftermiddag m. Kate afdl. Nord 15.00 

18.   

19.   

20.   

21.   

22. Hygge for pensionister v. Oda 13.30 

23. Gymnastik v. Østervangs Venner  

Gudstjeneste 

10.30 

14.30 

24. Bustur  13.30 

25. Banko v. Østervangs Venner 10.30 

26.   

27.   

28. Gå/skubbehold 10.00 

29. Hygge for pensionister v. Oda 13.30 

30.   

31 Spilleeftermiddag m. Kate afdl. Nord 15.00 


