
 

 

 

Kære pårørende 

Så blev det tid til en lille efterårshilsen fra Østervang. Vi er stadig i en foranderlig 

tid, hvor vores omstillingsparathed bliver sat på prøve og mange ting kan ændre sig 

fra dag til dag. Heldigvis nyder vi, at der er åbnet op for at I pårørende igen kan 

besøge jeres kære i deres bolig.  

Som tidligere meldt ud følger Østervang de vejledninger, der løbende kommer fra 

Sundhedsstyrelsen og Ikast-Brande kommune.  Det betyder at I fortsat skal ringe 

og booke jeres besøg af max en times varighed inden I kommer og I skal gå direkte 

til boligen. Der må fortsat kun være 2 besøgende af gangen, der skal holdes 

afstand og der skal rengøres/afsprittes kontaktpunkter inden I forlader boligen. Vi vil 

endnu engang sige jer en stor tak for jeres forståelse. 

Sommeren er gået med forskellige aktiviteter inde og ude både individuelt og 

afdelingsvis som vi på bedste vis har kunne stable på benene trods restriktioner. Vi 

holder stadig fast i at skabe så høj grad af trivsel for beboeren som muligt, ved at 

sætte fokus på tilknytning, identitet, inklusion, trøst og meningsfuld beskæftigelse.  

D. 14. september blev der endelig åbnet op for at de frivillige må komme i huset 

igen og det har vi glædet os rigtig meget til. Det er med til at vi kan tilbyde mange 

endnu flere stjernestunder og meningsfulde aktiviteter for beboerne. Alle frivillige er 

blevet undervist i hvordan de skal forholde sig ift. covid-19 restriktioner. 

Som noget af det første er der blevet åbnet op for at de frivillige kan tilbyde gåture, 

cykelture, gymnastik, banko, torsdags eftermiddagshygge og torsdags busture som 

alt sammen ligeså stille bliver sat i gang over de næste uger 
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Vi har fortsat stor gavn af 

vores Richshaw cykler. 

Sommeren har stået på 

mange dejlige cykelture 

rundt i og omkring Klovborg. 

 

Vi har bl.a. været omkring 

kirken og kirkegården, forbi 

nyhøstede marker, 

majsmarker, heste, geder, 

køer, gæs, dådyr og cyklet 

ad den gamle banesti. 

 

Det er så dejligt at komme 

ud og få lidt vind i håret og 

se årstidernes forskellige 

nuancer. 

 

Vi har 6 frivillige der er 

blevet lært op i brugen af 

cyklerne, så de kan komme 

ud at køre med beboerne. 

I som pårørende er jo også 

stadig meget velkomne til at 

blive lært op. Kontakt 

Marianne på 99605805 for 

at aftale nærmere. 
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I august afholdte vi 

poolparty i vores 

gårdhave i det 

fantastiske sommervejr. 

Der blev hyggesnakket, 

drukket milkshake og 

saftevand og dem der 

havde lyst fik afkølet 

fødderne. 
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Stolegymnastik og 

ballonbadminton. Her er der 

altid gang i den og de helt 

store konkurrencegen 

kommer frem i alle. 

 

Fra d. 30. sep. starter de 

frivillige op med 

stolegymnastik hver anden 

onsdag om formiddagen. 
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Vi har været så heldige at få 

bevilget lidt penge til ture ud 

af huset for at give 

beboerne flere gode 

oplevelser i denne tid.   

 

I september har vi været en 

tur i Givskud Zoo, hvor vi 

bl.a. så giraffer, alpakaer, 

vandbøfler, kameler, 

næsehorn, bisoner, zebraer, 

elefanter og løver med 

deres løveunger. Det var 

fantastisk vejr, så vi kunne 

sidde i solen og nyde vores 

medbragte madpakker. 
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Huskedagen 

 

D. 15. september afholdte vi 

for første gang huskedagen 

her på Østervang.  

 

Om formiddagen fik vi hjælp 

fra 2 frivillige som var 

behjælpelige med at bage 

forskellige kager sammen 

med beboerne på hver 

afdeling.  

Det var rigtig hyggeligt og 

mange beboere bidrog med 

hver deres ressourcer. 

Om eftermiddagen solgte vi 

kagerne til de fremmødte 

pårørende og vi siger jer 

endnu en STOR TAK for 

jeres FLOTTE bidrag som 

nu er doneret til Alzheimers 

Foreningen.  
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Mandag d. 21. sep. var vi på 

bustur til bl.a. Jelling. Vi var 

også forbi Gudenåens 

udspring, hvor de beboere 

der havde lyst gik hele vejen 

hen til udspringet. Vi 

sluttede turen af ved 

Rørbæk Sø, hvor vi nød 

vores madpakker og den 

flotte udsigt med de 

begyndende efterårsfarver. 
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Mandag d. 28.sep. gik turen 

til Aqua i Silkeborg. 

Her så vi alverdens fisk og 

krybdyr, oddere, 

sumpbævere, alm. bævere, 

vildsvin, mink, vaskebjørne 

og sorte og hvide storke. 

 

Vi spiste vores medbragte 

madpakker i det herlige 

efterårsvejr. Endnu en rigtig 

dejlig tur. 
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Vi har været så heldige at få bevilget en Touch & Play skærm, 

som de frivillige har sørget for at søge penge til. Skærmen 

understøtter gennem spil, billeder, film, sang og musik 

borgerne i at mestre dagligdags aktiviteter og rutiner. Indholdet 

er fleksibelt og kan tilpasses borgernes individuelle behov. Der 

kan trænes både kognitive, fysiske og sociale færdigheder. 

Torsdag d. 1. okt. bliver noget personale og frivillige lært op i 

brugen af den. Vi glæder os til at komme i gang. 

D. 7. okt. afholdes der høstgudstjeneste  

De frivilliges aktiviteter går ligeså stille i gang igen. 

 

 

 

 

 

 

Vi går fortsat mange gode 

ture både ved Østervang og 

rundt i Klovborg.  

Nu kan vi komme lidt flere 

afsted på samme tid når vi 

får dejlig hjælp af de 

frivillige. 
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Vi har været så heldige at, at vi har fået mulighed for at sende resten af det personale, der 

ikke er uddannet i personcenteret omsorg, afsted på uddannelse. Det er vigtig at vi alle har 

et fælles fagligt fundament. Så jeg glæder mig til at inden det nye år er alt personale på 

Østervang blevet uddannet i personcenteret omsorg, som vi bruger i vores hverdag til at 

skabe trivsel for beboerne.  

Vigtigt - De sidste nye retningslinjer i forhold til covid 19: 
 
Besøgende skal anvende ansigtsværnemidler (mundbind type 1 eller 3 lags stofbind) når 
de er på besøg på plejehjem og når de under besøget ikke kan holde 2 meters afstand. 
Mundbind mister deres beskyttende effekt, hvis de bliver fugtige eller forurenes og bør 
udskiftes. Du bedes påsætte mundbindet med rene hænder (afsprittes først) ved 
hovedindgangen) og tages af efter besøget ved hovedindgangen. Ved brug af visir kan vi 
stille et genanvendeligt visir til rådighed. Spørg personalet. 
 
Vi håber, at alle vil hjælpe og bidrage til at vi forebygge smitte i denne svære tid hvor 
Covid 19 sætter en rammen for hvordan vi kan være sammen.  
 

 

 

 

 

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. 

Syd-afdelingen: 99 60 58 21 Nord-afdelingen: 99 60 58 11 

 

Mange efterårshilser fra os alle på Østervang 

 

Nyt fra ledelsen 

Jeres kontaktmuligheder 


